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Eesti käsipallurid välismaal: Patrailile meistritiitel, Lepa klubi jäi kõrgliigasse püsima 
 
Mait Patraili koduklubi Schaffhauseni Kadetten krooniti neljandat korda Šveitsi 
käsipallimeistriks, kui võõrsil alistati eestlase üheksa tabamuse toel 36:34 (19:15) St. Galleni 
St. Otmar. 
 
Voor varem oli Kadetteni jaks käinud omal väljakul 30:26 (11:12) üle Winterthuri Pfadist. 
Patraililt selles kohtumises viis väravat. 
 
Schaffhauseni hooaeg on olnud edukas, sest EHF-i sarja poolfinaalis saadi kahe mängu 
kokkuvõttes 54:52 jagu sakslaste SG Flensburg-Handewittist. Korduskohtumise võitsid 
šveitslased kodus 24:21 (12:12), Patraililt seekord üks värav. Finaalis võtab Kadetten mõõtu 
järgmiselt Saksamaa klubilt TBV Lemgolt. 
 
Šveitsi liiga alumisel finaalturniiril sai Thuni Wacker tabelisse juurde võidu ja kaotuse. TV 
Endingen alistati kodus 36:29 (17:14) ja Gossau Fortitudoga tehti võõrsil 32:32 (16:16) viik. 
Mõlemas mängus toimetas Wackeri puurisuul Marius Aleksejev. Kaupo Liiva viskas 
Endingenile ühe ning Fortitudole kaks väravat. 
 
Hispaanias kindlustas ka tulevaks hooajaks kõrgliigakoha Marius Lepa leivaisa Toledo BM. 
BM Granollersilt tuli võõrsil küll vastu võtta 27:37 (12:19) kaotus, kuid päästev punkt teeniti 
kodus 32:32 (16:15) viigiga matšis Cuencaga. Granollersile viskas Lepp ühe värava, Cuenca 
vastu Eesti koondise joonemängija skoori ei teinud. Kaks vooru enne hooaja lõppu on Toledo 
16 meeskonna seas 14. kohal. Esiliigasse langeb kaks viimast meeskonda, kuid Lepa klubi 
edestab eelviimast positsiooni hoidvat Vigot juba viie punktiga. 
 
Saksamaa esiliiga põhjatsoonis sai selle aasta numbri sees esimese võidu meistrivõistluste 
punane latern Bernburgi Anhalt, kes alistas võõrsil 31:30 (16:11) tabeli keskossa kuuluva 
HSV Hannoveri. Vigastusest taastuv Anhalti mängujuht Risto Lepp jälgis kohtumist kõrvalt. 
 
Kreeka meistrivõistluste ülemisel finaalturniiril jäi kolmandal kohal olev Veroia Filippos 
võõrsil 29:30 (14:14) alla teist kohta hoidvale A.S.E Doukasele. Martin Johannson toetas 
Filippost kolme tabamusega. 
 
Rootsi kõrgliiga üleminekuturniiri võitis LIF Lindesberg ja säilitas koha eliitseltskonnas ka 
järgmiseks aastaks. Viimastes voorudes kaotati kõigepealt kodus 22:27 (11:16) IFK 
Kristianstadile ning alistati seejärel võõrsil 33:29 (17:12) Önnered ja kodus 38:22 (19:11) 
Hästo IF. Dener Jaanimaa viskas nendes mängudes Lindesbergi kasuks vastavalt üks, kaks ja 
neli väravat. 
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